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Polgári Közéleti Napilap, 52. évfolyam 177. szám 2019. augusztus 1., csütörtök

A HETVENÖT ÉVE KIROBBANT VARSÓI FELKELÉS SORÁN AZ ODA VEZÉNYELT MAGYAR HONVÉDEK 
NEM A SZÖVETSÉGES NÉMETEK, HANEM A HŐS LENGYELEK HARCÁT TÁMOGATTÁK → Háttér 8. oldal

→ Gulyás Gergely: A következő hétéves költségvetésben a határvédelem 
költségeit legalább részben térítsék meg hazánknak

→ Brüsszel a migráció ellen ható magyar törvényeket 
támadott meg, de a kormány bízik benne, 
hogy Von der Leyen és az új vezetés konszenzust 
teremt majd a tagállamok között

→ Állati csontokkal és műanyag palackokkal teli szeméttenger bűzlik 
a Mogyoródi úton, pár méterre a lakóövezettől → Gazdaság 9. oldal

→ Jelentős előrelépés történt a foglalkoztatásban, 
és jövőre 32 milliárddal több forrást biztosít 
a kabinet kutatási célokra – mondta a kancellária-
miniszter a Kormányinfón

BEBETONOZNÁ 
POLITIKÁJÁT
A TÁVOZÓ EURÓPAI 
BIZOTTSÁG → Belföld 3. oldal

DÖGTEMETŐ 
ZUGLÓBAN

Bár a Fenyő-gyilkosság kapcsán Portik 
Tamást és Gyárfás Tamást is felbujtással 
vádolja az ügyészség, az eljárásjogi szabá-
lyok alapján csak külön állhatnak majd 
bíróság elé, legfeljebb meghallgathatják 
őket a másik perében. → Belföld 2. oldal

A hágai kormánynak ideje megmutatnia, 
kinek a törvényei az elsődlegesek, a sajá-
tunk vagy a muszlim bevándorlóké – 
mondta lapunknak Marco van den Boom-
gaard, a Szabadságpárt politikusa a ma 
életbe lépő burkatilalomról. → Külföld 6. oldal

Portik és Gyárfás: két férfi , egy eset, két per Iszlamista fenyegetőzés a holland törvény miatt

Én a saját munkámat nem tudnám Teneriféről ellátni 
– válaszolta Gulyás Gergely a Tóbiás József, az MSZP  volt 
elnöke képviselői „távmunkáját” firtató felvetésre. 
Hozzátette: az én frakciómban elképzelhetetlen, hogy 
bárki is egy hónapig hiányzást igazoljon 

Fotó: Ficsor Márton

Az elképesztő mennyiségű szemét csak a kerületi vezetők szemét nem szúrja
Fotó: Bodnár Patrícia

→ A zöldpárti Karácsony Gergely vezette önkormányzat semmit 
nem tesz az illegális hulladéklerakás felszámolására  
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